
Osobní finance 

Příjmy a výdaje osobního rozpočtu 

Příjmy osobního rozpočtu dělíme na dvě skupiny: 

a/ pravidelné – mzdy, příjmy ze samostatné činnosti,sociální příjmy(důchody) 

b/nepravidelné – odměny, autorská práva,jednorázové(prodej majetku) 

Výdaje osobního rozpočtu také dělíme na dvě skupiny : 

a/ pevné - pakují se – nájem ,hypotéka, leasing 

b/ kontrolovatelné – lze je rychle ovlivnit (výdaje na zábavu,cestování) 

     jednorázové výdaje (koupě domácího spotřebiče,auta) 

Přebytky a deficity domácího rozpočtu 

Přebytek můžeme využít pro různé formy spoření, rozpočet může být i vyrovnaný, 

má-li rozpočet deficit,musíme ho nějak krýt, nestačí-li rezerva ,sáhneme po úvěru 

Jak financovat jednorázové výdaje domácího rozpočtu 

Jsou čtyři cesty, jak takové výdaje financovat: 

1/- postupně na ně spořit 

2/-krýt je z rezerv 

3/  krýt je úvěrem 

4/  hledat způsob,jak zvýšit příjmy 

Je důležité mít přehled o majetku a závazcích – majetek můžeme rozdělit na 

osobní aktiva a osobní pasiva 

Osobní aktiva – přinášejí příjmy 

1/ Finanční aktiva – akcie,dluhopisy,podílové listy 

2/ Majetek,který v čase stoupá – umělecké předměty 

3/Nemovitosti –pronájem 

4/Autorská práva – knihy, hudba,patenty 



5/Podnikání,které nevyžaduje osobní přítomnost 

 

Osobní pasiva – vytvářejí výdaje 

1/Nemovitosti k osobní potřebě 

2/Automobil k osobní potřebě 

Tři oblasti osobního financování 

a/jak se zajistit proti rizikům  b/jak naložit se svými penězi c/ jak získat chybějící 

Zajištění rizik – může nám hrozit: ztráta příjmů (nezaměstnanost, nemoc,bankrot) 

Ztráta majetku (živelní událost,krádež), vznik nečekaných výdajů(oprava auta) 

Proti těmto ztrátám se můžeme zajistit pojištěním. 

Jak naložit s přebytkem domácího rozpočtu 

Je vhodné vzít v úvahu tři hlediska: a/výnos, b/riziko, c/likviditu 

Investování s nižším rizikem 

1/ Bankovní vklady,  2/ Stavební spoření, 3/ Penzijní spoření, 4/Životní poištění 

Investování s vyšším rizikem  - investice do podílových fondů ,do dluhopisů, do 

akcií, do majetku, do podnikání 

Jak řešit deficit domácího rozpočtu 

Jednou z cest je úvěr(dluh) 

„dobrý dluh“ – je nutný, splatíme ho, přinese příjmy 

„špatný dluh“ – není nutný, nejistota splácení 

Předlužení a možnosti jeho řešení 

Dluhy mají lidé obvykle za neuhrazené pokuty,ply,elektřinu,telefon,nezaplacené 

pojistné na zdravotní či sociální 

Pokud dlužník nesplácí věřitelé začnou dluh vymáhat: 

1.upomínka – dluh mírně roste o sankční poplatky či úroky 



2.vymáhání – dluh významně roste o soudní výlohy 

3.soudní nařízení zaplatit – dluh dále mírně roste 

4.exekuce – dluh roste o náklady exekuce (majetku nebo příjmů) 

Co můžeme dělat – na místě exekutorovi zaplatit a exekuce se ukončí.Exekuci 

můžeme také zastavit, pokud využijeme ustanovení insolvenčního zákona o 

oddlužení.Populárně se označuje jako osobní bankrot .Týká se fyzických osob. 

Oddlužení lze za život provést jen jednou.Používají se 3 režimy oddlužení: 

a/ dlužník do 3 let splatí věřitelům alespoň 60% dluhů 

b/dlužník v době 5 let zaplatí alespoň 30% dluhů 

c/ pro důchodce a invalidní osoby se splácení zkracuje na 3 roky 


